Zápisnica
z 18. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina
konaného dňa 29.10.2013
Prítomní:
Starosta: Marián Slobodník
Poslanci: Anna Knoppová, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Ospravedlnení: poslanci Andrej Ĺupták a Ján Rýs a hlavný kontrolór Dušan Haluška
Hostia :
podľa prezenčnej listiny
Program:
1. Otvorenie, schválenie programu a určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
2. Voľba návrhovej komisie
3 Informácia o zásadách pamiatkovej starostlivosti
4. Informácia k voľbám do orgánov samosprávneho kraja
5. Prejednanie rozpočtu na roky 2013-2015
6. Rôzne, diskusia
7. Uznesenie
8. Záver
K bodu 1:
Zasadnutie otvoril starosta obce. Privítal prítomných a riaditeľku Krajského pamiatkového úradu
Ing. Arch. Zuzanu Klasovú. Konštatoval, že obecné zastupiteľstvo
je schopné uznášania.
Starosta predložil na schválenie program s doplnením v bode rôzne o požiadavky
poslancov:
- informácia o stave riešenia havarij. stavu informačnej tabule na námestí
- prejednanie prenájmu priestorov na 1. poschodí
- informácia o sťažnosti MUDr. Sklenaŕíkovej
- informácia o vydaní banského oprávnenia
Starosta určil za zapisovateľku Annu Šlaukovú, za overovateľov zápisnice Annu Knoppovú
a Milana Vigaša
Hlasovanie o programe:
Za : Anna Knoppová, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 2:
Do návrhovej komisii navrhol starosta za predsedu Milana Vigaša, za členov Annu Knoppovú
a Śtefana Pašku.
Hlasovanie o návrhovej komisii :
Za : Anna Knoppová, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 3:
Riaditeľka Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Ing.arch. Klasová podala informáciu o príprave
„ Zásad pamiatkovej starostlivosti pamiatkovej rezervácie Śpania Dolina“, ktoré by mali byť
spracované s cieľom ochrany pôvodnej architektúry, ale zároveň by mali zohľadňovať súčasné
trendy výstavby.
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Zásady vypracuje KPÚ, potom nasleduje odborno-metodické posúdenie a nakoniec schválenie,
kedy sa zásady stávajú záväzné. V záujme dobrej spolupráce a správneho pochopenia
pripravovaných zásad sa uskutoční verejná prezentácia za účasti občanov dňa 29.11.2013 o 17.00
hod.
K bodu 4:
Informáciu o voľbách do samosprávneho kraja podala p. Ślauková. Informovala
o zložení okrskovej volebnej komisie, ktorá bude mať 5 členov a o pripravenosti obecného úradu
na voľby. Harmonogram dodržiavame. Voľby sa budú konať
dňa 9.11.2013 v čase od 7.00 do 22.00 hod v budove obecného úradu.
K bodu 5:
Šlauková – vyjadrila sa k predloženému návrhu rozpočtu s tým, že už nemá čo dodať. Od
posledného prejednávania, kedy návrh nebol schválený, poslanci nepredložili žiadnu pripomienku
ani návrh na zmenu návrhu rozpočtu. Keďže je už koniec októbra, v prípade schválenia rozpočtu
bude potrebné predložiť obecnému zastupiteľstvu rozpočtové opatrenie na premietnutie
skutočnosti do rozpočtu 2013. Do konca roka 2013 bude potrebné schváliť rozpočet na roky
2014-2016. Preto sa obrátila na poslancov so žiadosťou o spoluprácu pri zostavovaní viacročného
rozpočtu, aby sa ich pripomienky resp. návrhy dostali už do návrhu viacročného rozpočtu.
Starosta prečítal stanovisko hlavného kontrolóra k predloženému návrhu rozpočtu,
v ktorom kontrolór uviedol, že svoje stanovisko k návrhu rozpočtu už dal a keďže nedošlo
k úprave pôvodného návrhu nie je potrebné vypracovávať nové.
Vigaš – nemá pripomienky k návrhu rozpočtu.
Knoppová – nemá pripomienky k návrhu rozpočtu.
Hlasovanie o návrhu rozpočtu:
Za : Anna Knoppová, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
K bodu 6:
Starosta - podal informáciu k riešeniu opravy resp. výmeny informačnej tabule
na námestí. K poškodeniu došlo pri škodovej udalosti v mesiaci august 2013.
Vinník je známy. Škoda bude uhradená z povinného poistenia osobného vozidla a rozdiel doplatí
vinník. Poškodená tabuľa je už poskladaná, odfotená . Foto si pozrel
p. Scholtz (zhotoviteľ pôvodnej informačnej tabule) a bola poslaná aj firme, ktorá sa zaoberá
reštaurovaním umeleckých diel, Majú sa vyjadriť k možnostiam opravy resp.výroby novej
informačnej tabule a k cene opravy.
Vigaš – nesúhlasí s opravou, treba urobiť novú. Bude to na verejnom priestranstve,
kde bude podliehať poveternostným vplyvom a preto by tam mala byť nová tabuľa.
Ak sa dá opraviť, treba to urobiť, ale treba dať spraviť aj repliku.
Knoppová – odovzdala odkaz od poškodených (poškodené osobné autá), že chcú adresu, kto
spôsobil škodu, aby si vedeli uplatniť škodu. Starosta doporučil, aby sa poškodení obrátili na
políciu .
Paško – predložil list od MUDr. Sklenaříkovej, ktorá poslala sťažnosť. Takáto istá sťažnosť
prišla aj na Obecný úrad v Śpanej Doline. Starosta postúpil sťažnosť na riešenie Policajnému
zboru v Banskej Bystrici.
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Starosta - informoval o získaní banského oprávnenia pre obec. Z toho vyplynula povinnosť
menovať zodpovednú osobu a uzavrieť s ňou zmluvu o pracovnoprávnom vzťahu. Pre našu obec
je zodpovednou osobou Ing. Jozef Śirila.
Starosta - informoval o príprave zavedenia kamerového systému. Zavedenie kamerového
systému si vyžaduje situácia v obci ( opakujúce sa krádeže,
poškodzovanie súkromného majetku, nerešpektovanie pravidiel na uloženie odpadu pod.)
Kvalitný kameraový systém je v cenovej relácii cca 7000 €.
Obec sa uchádza o získanie finančných prostriedkov prostredníctvom grantu Ministerstva vnútra
vo výške 80 % z obstarávacej ceny, obec by musela uhradiť 20 %.
Kapusta - mal otázku – koľko plánuje obec investovať do kamerového systému.
Odpovedali mu starosta aj p. Vigaš - do 5000 €.
Vigaš –nemá k tomuto čo dodať, pretože poslanci schválili uznesením zavedenie kamerového
systému už pred 6 rokmi, ktoré nebolo pre námietky splnené.
Starosta – predniesol svoje stanovisko k prenájmu priestorov na 1. poschodí budovy obecného
úradu. Žiada predložiť od budúcich užívateľov (KST, SZPB, OZ Zvyky a tradície) štatút využitia
priestorov a navrhuje toto predložiť na zastupiteľstvo 12.12.2013.
Starosta – ďalej pripomenul nutnosť upraviť Všeobecne záväzné nariadenie o daniach
a poplatkoch za odpad na rok 2014 a preto požiadal poslancov, aby už teraz sa zaoberali prípravou
tohoto VZN.
Kapusta – chce vedieť ako sa rieši ubytovanie na Śpanej Doline, koľko daní z ubytovania sa
vyberie. Písomne požiada Obecný úrad o informáciu týkajúcu sa vyberania daní z ubytovania,
pretože podľa neho súkromné osoby ubytovávajú vo svojich domoch turistov , ale si neplnia
povinnosti, čo sa týka platenia dane z ubytovania a tým poškodzujú obec. Vie, že nie všetci, čo
ubytovávajú aj to priznávajú a preto by obec mala nájsť peniaze na obecného kontrolóra, ktorý by
kontroloval ubytovateľov,
či zapisujú ubytovaných do knihy a ktorý by skontroloval, či všetci čo ubytovávajú
si splnili aj povinnosti t.j. či toto ohlásili na obecnom úrade. Podľa jeho vedomostí nie je to tak.
Okrem toho by obecný kontrolór kontroloval by poriadok v obci, pretože napr.
v noci behajú po dedine psy, opakujúce sa krádeže, návštevníci neplatia parkovné a pod.) Mal by
to byť človek zo Śpanej Doliny, aby vedel citlivo reagovať na vzniknuté situácie. Musí to však
byť človek, ktorý je bezúhonný, má čistý register, nemá problémy s exekútormi. Obec musí nájsť
dostatok finančných prostriedkov na jeho zaplatenie. Tento návrh pokladá za svoj príspevok do
obce. Navrhol starostovi obce, aby si zistil u právnika, aké kompetencie môže mať „ obecný
kontrolór „, čo všetko môže kontrolovať.
Ďalej mal otázku na starostu, čo urobí preto, aby sa neporušovali dopravné značky.
Konkrétne má na mysli vyvážanie dreva do Diecézneho centra. Toto má vyfotené. Oznámenie
o nerešpektovaní dopravnej značky pokladá za svoj príspevok do obce.
Starosta sa k tomu vyjadril v tom zmysle, že konkrétne v tomto prípade nepovolil vyvážať drevo
do DCM autom nad 10 ton.
Ślauková – reagovala na príspevok p. Kapustu. Ćo sa týka platenia dane z ubytovania,
skutočnosť je taká, že ubytovatelia (pp. Daubner, Lucinkiewicz, Longauerová, Vajcík –
Kucbelová, TATRA ALPS s.r.o., GPM s.r.o., MONTANA s.r.o.) majú knihy ubytovaných
a predkladajú ich na obecný úrad a podľa počtu zapísaných ubytovaných platia daň
z ubytovania a poplatok za komunálny odpad. Otázne ostáva ubytovanie resp. prenájom? u p.
Vincíka a Záchenského. Toto sa musí doriešiť.
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Ak p. Kapusta vie o ďalších ubytovateľoch, mal to oznámiť na obecnom úrade. Je to jeho
povinnosť, ak vie o porušovaní zákonov resp. platného VZN.
To isté platí aj pre ohlásenie nerešpektovania dopravnej značky. Povinnosťou p. Kapustu
bolo uvedené porušenie oznámiť taktiež na obecnom úrade s prípadným doložením
fotodokumentácie. A dnes sa mohol spýtať starostu, ako vyriešil toto porušovanie .
K vytvoreniu funkcie „obecného kontrolóra, či obecného policajta„ by bolo tiež vhodné,
keby si p. Kapusta bol u právnika zistil, či je takáto možnosť a čo všetko môže
kontrolovať takýto kontrolór a na zastupiteľstvo už prísť s overeným návrhom.
Vigaš – navrhuje určiť paušálnu čiastku dane z ubytovania. K stanoveniu chce zoznam
ubytovateľov, koľko sa ubytuje a koľko zaplatili ubytovatelia.
Starosta – zistí u právnika , či je možné určiť paušál pre ubytovanie. P. Kapusta si zistí u svojho
právnika toto isté.
Starosta informoval o tom, že hlavnému kontrolórovi končí 6 - ročné obdobie. Nová voľba
hlavného kontrolóra sa uskutoční dňa 12.12.2013 o 15.00 hod.
Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Špania Dolina bude vyvesené na úradnej tabuli dňa
30.10.2013.
Hlasovanie o vyhlásení voľby HK :
Za : Anna Knoppová, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Hlavnému kontrolórovi sa určuje pracovný čas, ktorého dĺžka je 2 hod. týždenne.
Hlasovanie :
Za : Anna Knoppová, Śtefan Paško, Milan Vigaš
Proti : 0
Zdržal sa : 0
Starosta informoval o oprave strechy na kaplnke sv. Anny.
Ślauková informovala o podujatiach, ktoré pripravuje obecný úrad v spolupráci s novozaloženým
občianskym združením „ ZVYKY A TRADÍCIE „
- dňa 7.12.2013 sa bude konať tradičné podujatie Na Śpaniu Dolinu už prichádzajú
VIANOCE...,
- na deň 15.2.2014 pripravujeme podujatie pod názvom „ Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy
....„ za aktívnej účasti členov folklórnej skupiny KÝČERA z Čierneho
Balogu. Do prípravy tohto podujatia chceme zapojiť našich občanov. Za týmto účelom
zvoláme samostatné stretnutie.
Súčasťou tohto podujatia bude zabíjačka, ktorú v celom rozsahu zabezpečuje p.Piško.
p. Kapusta – odovzdal starostovi kópiu protestu prokurátora. V tejto súvislosti sa treba presvedčiť
o správnosti uzavretia zmluvy s EEI s.r.o. Doporučuje starostovi prerokovať s právnikom, či
môže obec vyberať parkovné . Ak to umožní zákon, bude potrebné, aby si obec vyberala
parkovacie poplatky a mala celý zisk. Toto by mal tiež mal kontrolovať „obecný kontrolór„.
EEI s.r.o. dala akurát parkovací automat. Ten stojí okolo 1000,00 € a ak by obec na to nemala je
ochotný požičať bezúročne finančné prostriedky na jeho zakúpenie.
Toto tiež pokladá za svoj príspevok do obce.
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K bodu 7:
Predseda návrhovej komisie Vigaš prečítal návrh na uznesenie z 18. verejného zasadnutia
obecného zastupiteľstva.
Hlasovanie bolo vykonané samostatne po prejednaní jednotlivých bodov.
K bodu 8:
Starosta po vyčerpaní všetkých bodov programu poďakoval prítomným za aktívnu účasť a 18.
verejné zasadnutie Obecného zastupiteľstva ukončil.
Zapísala : Anna Ślauková .........................................................................
Zápisnicu overili : Anna Knoppová ......................................................................
Milan Vigaš..............................................................

Ing. Marián Slobodník
starosta obce
V Śpanej Doline, 29.10.2013

Uznesenia
z 18. verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Špania Dolina,
konaného dňa 29.10. 2013
Uznesenie č. 114/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
program schȏdze obecného zastupiteľstva s doplnenými bodmi v časti Rôzne:
- Informácia o rekonštrukcii tabule banského náučného chodníka po autohavárii
- Prejednanie prenájmu priestorov v budove obecného úradu pre KTS Baník a ZSPB
Hlasovanie:
Za: Anna Knopová, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: Štefan Paško
Uznesenie č. 115/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení:
Predseda: Milan Vigaš
Členovia: Štefan Paško, Anna Knoppová
Hlasovanie:
Za: Anna Knopová, Štefan Paško, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
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Uznesenie č. 116/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
schvaľuje
rozpočet obce Špania Dolina na roky 2013 – 2015.
Hlasovanie:
Za: Anna Knopová, Štefan Paško, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 117/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
vyhlasuje
voľby hlavného kontrolóra obce Špania Dolina, ktoré sa uskutočnia dňa 12.12.2013 o 15.00 hod.
v budove obecného úradu.
Hlasovanie:
Za: Anna Knopová, Štefan Paško, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0
Uznesenie č. 118/2013
Obecné zastupiteľstvo obce Špania Dolina
určuje
hlavnému kontrolórovi obce Špania Dolina pracovný čas, ktorého dĺžka je 2 hodiny týždenne.
Hlasovanie:
Za: Anna Knopová, Štefan Paško, Milan Vigaš
Proti: 0
Zdržal sa: 0

Ing. Marian Slobodník
starosta obce
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